
Organizačný poriadok celoštátnej novinárskej súťaže pre žiakov stredných škôl 

a študentov vysokých škôl 

 

 

ŠTÚROVO PERO 

 
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach (ďalej len „smernica“). 

 

Článok 1 

Charakteristika súťaže a jej poslanie  

 

1) „Nikto, kto len nie je k hrude zemskej priviazaný, kto len sám sebe nežije, nemôže byť 

bez novín,“ napísal  Ľudovít  Štúr  vo  svojom  Ohlase  o Slovenských  národných  

novinách  a   Orlovi tatranskom  15. júna 1845. „Štúr bol od svojej mladosti presvedčený 

o veľkom spoločenskom vplyve novín a novinárstva. Uvedomil si tiež, aký veľký význam 

majú pre organizovanie a vedenie slovenského národného hnutia, ale aj pre upevňovanie 

spolupráce s príslušníkmi iných, najmä slovanských národov,“ zdôraznil prof. Fraňo 

Ruttkay vo svojom diele Ľudovít Štúr ako publicista a tvorca slovenskej politickej 

žurnalistiky. Ľudovít Štúr mal výnimočné postavenie v histórii slovenskej žurnalistiky. 

2) Súťaž Štúrovo pero (ďalej len „súťaž“) sa snaží zveľaďovať a napĺňať odkaz L. Štúra, 

podporovať tvorbu mladých novinárov –  tvorcov školských časopisov a novinárskych 

článkov.   

3) Hlavným poslaním a cieľom súťaže je:  

a) Vyhľadávať novinárske talenty žiakov slovenských stredných škôl a študentov 

vysokých škôl, podporovať a rozvíjať ich novinárske nadanie. 

b) Viesť žiakov a študentov k tvorbe novín a novinárskych žánrov. 

c) Reprezentovať výsledky výučby školy prostredníctvom žiackej tvorby v oblasti 

žurnalistických žánrov, konfrontovať úroveň a kvalitu jednotlivých školských 

časopisov. 

d) Rozširovať poznatky súťažiacich o žurnalistike a žurnalistických žánroch.  

 

Článok 2 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

 

1) Celoštátna súťaž sa uskutočňuje v týchto kategóriách: 

1. kategória: Stredoškolské časopisy  (žiacke družstvá stredných škôl) 

2. kategória: Vysokoškolské časopisy (študentské družstvá vysokých škôl) 

3. kategória: Novinárske príspevky stredoškolákov (žiaci stredných škôl) 

4. kategória: Novinárske príspevky vysokoškolákov (študenti vysokých škôl) 

5. kategória: Elektronické magazíny (žiacke družstvá stredných škôl a študentské 

družstvá vysokých škôl) 

2) Celoštátna súťaž je organizovaná na úrovni:  

a) školské kolo - organizujú stredné školy,  

b) celoštátne kolo - zabezpečuje organizátor súťaže. 



3) Súťaž je celoštátna a predchádza jej jedno postupové kolo. Súťaž je určená pre žiacke 

družstvá a jednotlivcov stredných škôl, študentské družstvá a jednotlivcov vysokých škôl.  

 

Článok 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosti odborných komisií 

 

1) Školské kolá súťaže organizačne a finančne zabezpečuje príslušná škola a riadi školská 

odborná komisia (ďalej len „ŠOK“).  

a) Činnosť ŠOK riadi predseda. Predsedu a členov ŠOK vymenúva a odvoláva 

do funkcie štatutárny zástupca školy. 

b) Za členov ŠOK sú menovaní pedagogický zamestnanci. Členstvo v komisii je 

nezastupiteľné. 

2) Celoštátne kolo súťaže metodicky, organizačne, technicky a finančne zabezpečuje 

organizátor súťaže – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen (ďalej len „KKĽŠ“). 

a) KKĽŠ sa riadi schváleným organizačným poriadkom (ďalej len „OP“), smernicou, 

pokynmi vyhlasovateľov, podmienkami pridelenia finančného krytia a platnými 

právnymi predpismi. 

b) KKĽŠ koordinuje činnosť celoštátnych odborných komisií (ďalej len „COK“) 

a zvoláva ich zasadnutia.   

3) Celoštátne kolo súťaže riadi päť COK. 

a) Činnosť COK riadia predsedovia. Predsedov a členov COK súťaže do funkcie 

vymenúva a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“). 

b) Predsedov a členov COK navrhuje na vymenovanie a odvolanie organizátor súťaže 

KKĽŠ. 

c) COK tvoria odborníci z oblasti žurnalistiky.  

d) Členstvo v COK je nezastupiteľné.  

4) Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže na celoštátnej úrovni: 

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra,  

Štúrova 5, 960 82 Zvolen 

tel. a fax: 045/5335335,  e-mail: riaditel@kskls.sk,  

URL: http://www.kskls.sk 

 

Článok 4 

Súťažné podmienky, hodnotenie vedomostí a zručností žiakov  

 

1) Vyhlasovatelia súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta 

Štúra; Nadácia slovenskej sporiteľne; Televízia Markíza. 

      Spoluvyhlasovatelia súťaže:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky; Literárny fond; Nadácia Čisté slovo; Tlačová agentúra SR;  Internetové 

kníhkupectvo Martinus.sk; Mesto Zvolen; Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava; 

Podpolianske osvetové stredisko; Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen.  
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2) Na návrh KKĽŠ sa počet vyhlasovateľov a spoluvyhlasovateľov môže v jednotlivých 

ročníkoch súťaže meniť v závislosti od organizačného a finančného podielu jednotlivých 

subjektov na organizovaní a realizácii súťaže. 

3) Súťažné podmienky:  

a) Súťaž je vyhlásená pre družstvá a jednotlivcov žiakov stredných škôl a študentov 

vysokých škôl.  

b) Do celoštátneho kola postupuje výber súťažných prác zo školských kôl.  

c) Súťaž sa vyhlasuje pre 5 súťažných kategórií (Čl. 2 ods. 1 tohto OP).  

d) Súťaž vyhlasuje KKĽŠ v novembri. Uzávierka zasielania súťažných prác je 31. 

januára, slávnostné vyhodnotenie súťaže sa koná v apríli.  

4) Hodnotenie vedomostí:  

a) COK hodnotí žánrovú pestrosť, originalitu, nápaditosť, štylistickú úroveň príspevkov, 

grafickú úpravu časopisov a novinárskych celkov.   

b) COK v  jednotlivých kategóriách spracujú zápisnice hodnotiace celkovú úrovne 

príspevkov a výsledky súťaže. 

c) Vyhlásenie výsledkov celoštátneho kola sa uskutoční na slávnostnom vyhodnotení vo 

Zvolene.  

d) COK na slávnostnom vyhodnotení ŠP vedú s účastníkmi hodnotiace semináre, 

poskytujú im odborné poradenstvo, vedú odborné semináre a praktické tréningy 

(tlačové besedy a diskusie s významnými osobnosťami kultúrneho, spoločenského 

a politického života). 

5) Účastníci súťaže získavajú:  

a) Diplomy za účasť a upomienkové predmety (všetky kategórie),  

b) Diplomy a prémie (vecné ceny pre 1. kategóriu), 

c) Diplomy a Ceny Televízie Markíza (vecné ceny pre 1. kategóriu), 

d) Diplom a hlavné ceny v 1. a 2. kategórii (finančné ceny). 

e) Diplomy a prémie Literárneho fondu v 3. a 4. kategórii (finančné ceny udeľuje 

Literárny fond). 

f) Diplom a hlavné ceny Literárneho fondu v 3. a 4. kategórii (finančné ceny udeľuje 

Literárny fond). 

g) Diplomy a Zlaté Štúrovo pero (za dlhodobo dosahovanú dobrú úroveň vydávaného 

časopisu s možnosťou používať na titulnej strane časopisu logo súťaže; finančná, 

alebo vecná cena). 

h) Porota má právo neudeliť niektorú z cien v jednotlivých kategóriách.  

 

Článok 5 

Podmienky účasti žiakov v súťaži a rámcový postupový kľúč 

 

1) Podmienkou účasti žiakov a študentov na celoštátnom kole súťaže: 

a) Uzávierka výberu súťažných prác zo školských kôl a ich zaslanie do celoštátneho kola 

súťaže je 31. január.  



b) Súťažné družstvá zašlú na adresu organizátora dve čísla školských časopisov, ktoré 

vyšli v príslušnom kalendárnom roku (každé v 3 exemplároch), vychádzajú 

v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine. 

c) Súťažiaci jednotlivci zašlú do súťaže minimálne 2, maximálne 3 práce novinárskeho 

charakteru v slovenskom jazyku v 3 exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, 

uvedie sa jej citácia. Nepublikované práce budú napísané písacím strojom, resp. 

na počítači. Na každej práci (aj jej kópii) musí byť uvedené meno autora, jeho adresa 

a kontakt (telefón, e-mail), názov, adresa a kontakt (telefón, e-mail) školy, ktorú autor 

navštevuje. 

d) Elektronické magazíny sa prihlasujú prostredníctvom online elektronického formulára. 

Prihlásiť sa môžu len elektronické magazíny študentského charakteru, ktoré majú 

minimálne dvoch autorov (teda nie súkromné stránky a blogy jednotlivcov). 

Za elektronické magazíny nie sú považované ani oficiálne stránky školy, PDF verzie 

tlačených časopisov či účty na sociálnych sieťach. Do súťaže sa môžu prihlásiť len 

magazíny, ktoré v kalendárnom roku zverejnili aspoň 20 príspevkov (text, video či 

audio), vychádzajú v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je 

v slovenčine.  

e) V sprievodnom liste školských časopisov bude uvedené: meno šéfredaktora, resp. 

zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy s telefónnym číslom, e-mailom, 

organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania 

a distribúcie, periodicita a náklad.  

f) Súťaž je otvorená aj pre slovenských žiakov a študentov študujúcich na školách 

v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom 

slovenským. 

2) Uzávierka celoštátneho kola súťaže je 31. januára. KKĽŠ môže termín uzávierky predĺžiť.  

3) Súťažné práce sa zasielajú na korešpondenčnú adresu KKĽŠ, elektronické magazíny sa 

prihlasujú prostredníctvom online elektronického formulára, ktorý je zverejnený 

na webovej stránke KKĽŠ.   

4) Slávnostné dvojdňové vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže ŠP sa koná v apríli.  

5) Na vyhodnotenie súťaže sa z 1., 2. a 5. kategórie pozýva zástupca redakčnej rady 

školského časopisu, z 3. a 4. kategórie sa pozýva porotou doporučených 10 najlepších 

súťažiacich. Porota má právo zmeniť počet pozvaných účastníkov podľa kvality 

súťažných príspevkov. 

 

Článok 6 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

1) Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťažiacich v priebehu všetkých aktivít 

v rámci vyhodnotenia celoštátneho kola súťaže ŠP je zabezpečovaná v zmysle základných 

právnych noriem BOZ pri práci, výchove a vzdelávaní uvedených v Zákonníku práce 

a riadi sa smernicou. 

2) Do miesta konania celoslovenského kola súťaže a späť cestujú žiaci v sprievode 

pedagogického zamestnanca školy, alebo inej plnoletej osoby, ktorú písomne poveril 

riaditeľ školy (školského zariadenia) so súhlasom zákonného zástupcu žiaka.  



3) Ak sa žiaci zúčastňujú aktivít v rámci súťaže ŠP v iných inštitúciách, sprevádzajúci 

pedagogický dozor dohliadne, aby boli poučení o hlavných zásadách BOZ v týchto 

inštitúciách.  

4) Organizátor zabezpečuje poučenie o zásadách BOZ v priebehu slávnostného vyhodnotenia 

súťaže ŠP v mieste jeho konania.  

 

Článok 7 

Odborná príprava žiakov  

 

1) Súčasťou odbornej prípravy žiakov na súťaž sú:  

a) Hodnotiace a odborné semináre realizované v rámci jednotlivých súťažných kategórií, 

ktoré vedú členovia COK, ich úlohou a cieľom je poskytnúť odborné poradenstvo, 

upozorniť na nedostatky, rozšíriť teoretické vedomosti, diskutovať a vymeniť si 

praktické skúsenosti. 

b) Praktické tréningy – tlačové besedy a diskusie s významnými osobnosťami 

spoločenského, kultúrneho a politického života Slovenska. 

 

Článok 8 

Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov  

 

1) Na finančnom zabezpečení ŠP sa podieľajú vyhlasovatelia, spoluvyhlasovatelia 

a sponzori. 

2) Za správne použitie finančných prostriedkov zodpovedá organizátor, ktorý okrem 

spracovania návrhu rozpočtu, vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov 

v prehľadnom analytickom členení, po skončení súťaže vypracuje zúčtovanie čerpania 

finančných prostriedkov v zmysle platnej legislatívy a vyúčtovanie predkladá príslušným 

organizáciám.  

3) Získané finančné prostriedky sa použijú výhradne na zabezpečenie aktivít, na ktoré boli 

určené prispievateľmi a OP súťaže.  

4) Z finančných prostriedkov sa hradí: 

a) ubytovanie, stravovanie a cestovné pre pozvaných účastníkov súťaže (Čl. 5, ods. 5 

tohto OP), 

b) materiálno – technické zabezpečenie súťaže (kancelárske potreby, drobný tovar, 

poštovné, fotodokumentácia, propagačný a upomienkový materiál, tlač, kopírovanie 

a výrobu potrebných materiálov), 

c) priestorové zabezpečenie súťaže, 

d) odmeny za vykonané práce – za odborné hodnotenia súťažných prác a poskytnuté 

služby, 

e) ceny pre jednotlivé kategórie - finančné a vecné ceny  (Čl. 4, ods. 5 tohto OP). 

 

Článok 9 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Organizačný poriadok súťaže Štúrovo pero schválený ministerstvom pod číslom 

2014-9980/32608:3-10BO. 



Článok 10 

Schválenie a účinnosť  

 

Tento organizačný poriadok schválilo ministerstvo dňa 21. septembra 2017 pod číslom 

2017/8241:4-10B0 s účinnosťou od 1. januára 2018.                                                                                    

 

 


